
REGIE l René Meuwis

Taxi Taxi
R I J E N  E N  V R I J E N

Presenteert

EEN HILARISCHE KLUCHT VAN 
RAY COONEY

speeldata: zat 19, vr 25 en 
zon 27 november 2011 

Schouwburg Stadsplein 
Genk, 20u

Programmaboekje: vrije bijdrage                 



Extra dank aan onderstaande sponsors  bij de uitwerking van het decor !



D e  v o o r z i t t e r  a a n  h e t  w o o r d : 

Bij de start van ons nieuwe theaterseizoen voel ik me een fiere voorzitter…
 … fier op ons schitterend resultaat in het toneeltornooi “Het zilveren doek” en het lovend rapport van de 
  selectiejury voor het Koninklijk Landjuweel met onze laatste productie van vorig seizoen: “Fred”.
 …  fier op de voortrekkersrol van het Nieuw Genker Toneel binnen het grote Genkse revueproject dat 
  gepland is voor eind september 2012.
 …  fier op de ploeg die jullie zo dadelijk aan het werk gaan zien.
 …  fier op de ploeg NGT’ers die jullie vanavond waarschijnlijk niet op het podium zullen zien maar die wel 
  onmisbaar bleken (decormannen, regisseur, regie-assistente, techniekers, helpers in het foyer, …).
 …  fier op onze trouwe sponsors en mecenassen.
 …  fier dat u vanavond in onze zaal zit!
Geniet alvast  van de hilarische komedie “Taxi taxi” en ik hoop u dan ook opnieuw te mogen verrassen bij 
onze volgende productie in maart.

O n z e  m e c e n a t e n : 

Reeds jaren zijn er binnen onze vereniging bepaalde mensen en bedrijven die het NGT een warm hart toedragen en daarvoor 
niet zo nodig in de picture wensen te komen.  Zij zijn onze stille adviseurs, helpers en begeleiders en steunen ons op juridisch, 
financieel en logistiek vlak :   

•  Advokatenkantoor Adlex -  Genk
• Dr. Jan Remans - Reumacentrum  - Genk 
• Farmaka Apotheek Quintiens - Genk
• Houben Herbert notaris - Genk
• Lalieu Rudy  Tandtechnisch Labo - Genk

• Van Havermaet – Groenweghe Accountants - Hasselt 
• Vrancken Francis dokter - Genk 
• Vrancken Ivo notaris - Genk
• Willems VW Audi Seat Skoda - Genk



Nelissen

SCHOENMODE - HANDTASSEN

Winterslagstraat 31 - 3600 Genk
tel. 089/35 54 65 - fax 089/30 41 61

Vennestraat 74
3600 Genk

Tel. 089/35 26 45



‘t Schijnt dat hij getrouwd is met Jenny, maar...
‘t schijnt dat hij ook getrouwd is met Lut, schijnt ‘t.
Hoe dat kan ?
Tja , ‘t is inderdaad niet te geloven, maar...toch.
Pas op ! Het zijn zijn zaken maar...
‘t schijnt iets te maken te hebben met zijn job.
Taxichauffeur schijnt ‘t.
En met wat schuiven en shiften,
en wat prutsen met dag - en nachtposten,
schijnt ‘t dat het mogelijk moet zijn.
Nee, nee, Jenny en Lut weten van niks,
schijnt ‘t.

En ze zijn allebei met hem getrouwd ?
‘t Schijnt ja.
Dat zou pas schoon zijn .
Nee, nee, ze wonen op zo’n tien minuutjes van elkaar.
Ja en hij huurt twee appartementjes...
schijnt ‘t.
Wat bedoelt ge ; als er iets  gebeurt of zo ?
Aah zo, jaja .... een accidentje of zo.
Of...een struise madame die hem met haar 
antieke sacoche op zijn kepie timmert.
Tjaaaaa.....

I n h o u d  :  T a x i  T a x i  –  R i j e n  &  V r i j e n

D e  a u t e u r  :  R a y  C o o n e y  

Ray Cooney werd geboren in 1932 te Londen . In 1946 debuteert hij bij het Palace theatre in het stuk ‘Song 
for Norway’. Na omzwervingen bij verschillende theatergezelschappen komt hij in 1956 bij het Brian Rix’s      
gezelschap in het Whitehall theatre terecht. Hier begint hij zijn carrière als auteur en schrijft niet minder dan 17 
stukken. Daarnaast blijft hij actief als producent en regisseur in meer dan 30 andere producties. In 1983 richt 
hij in Londen het ‘theatre of comedy compagnie’ op en wordt er artistiek directeur. Tot op heden produceerde 
hij daarbij een 20-tal stukken en bleef hij ook nog actief als acteur. 
Ray Cooney wordt tot op vandaag nog steeds erkend als de “meesterschrijver van de komedie”. 
Zijn stukken werden in meer dan 40 talen vertaald waaronder het Japans en het Russisch en worden nog steeds 
met veel succes ten tonele gebracht.



D e  R e g i s s e u r  R e n é  M e u w i s    

Geboren na de oorlog door een samenloop...van omstandigheden. 

Heeft het theatervirus te pakken sinds 1971 bij de Lummense Toneelkring (LTK) waar hij schitterde 
als acteur en nog steeds als regisseur actief is.

Krijgt het virus niet kapot.

Opleiding Regie bij Eddy Van der Auwera en Jan Verbist, begin jaren 80.

Heeft heel Limburg al geregisseerd met onder meer : 
Lummen (LTK), Tongers Nieuw Theater (TNT), Hoeselt (HHT), 
Podium Hasselt, KVT Diest, Klimop Diepenbeek, Ik Dien Kortessem, Agnetenkomedie Peer, Illusio 
Helchteren... en nu reeds voor de 3de maal bij het Nieuw Genker Toneel (NGT), na “De Klos” (2008) 
en “Familietrekjes ( 2010).

Een man waar de tijd geen vat op blijkt te hebben en waar de virusvernietiging voorlopig voorzien 
is voor...?

E n  z i j n   m e n i n g  o v e r  h e t  s t u k

Geacht Publiek,
 
Wie in de voorbije seizoenen “ Kus van een Rus “ en “ Familietrekjes “ gezien heeft, beide stukken van
rasauteurs Ray Cooney en John Chapman,  weet dat haar of hem een aangenaam ontspannend avondje
te wachten staat. Inderdaad, vandaag  brengen we voor jullie , geacht publiek , met “ Rijen en Vrijen”  
weer een schitterende komedie van Ray Cooney. Deze man verstaat als geen ander een totaal waanzinnige 
situatie als werkelijkheid aan het publiek te verkopen. Akkoord, je hebt daarvoor natuurlijk ook  rasacteurs 
nodig maar gelukkig heeft het NGT deze in voorraad en voor jullie op de planken gebracht. En met dank aan al 
de fijne onmisbare mensen achter de schermen wens ik jullie, geacht publiek , een heerlijke voorstelling.    
René



Philippe Coppens      
Jos Janssens - taxichauffeur

Liesbeth Grootaers     
Lut  Janssens - zijn echtgenote

Leentje Sourbron     
Jenny Janssens – ook zijn echtgenote

Jerry Huybrechts  
Bram de Boer – zijn beste vriend

Guy Vermaelen   
Insp. Vandendriessche – politie Hasselt

Lin Stifkens    
Insp. Decat – politie Hasselt

Margot Deckers    
Fotograaf - van “Dag Allemaal”

Bert Peers    
Jean-Claude Pipeleers – bovenbuur

W i e  i s  w i e  V O O R  d e  s c h e r m e n 



w i e  i s  w i e  A C H T E R  d e  s c h e r m e n  

Stationstraat 24/2 - 3600 Genk - 089/35 32 77

N.V. Optiek

THEO HABEX

René Meuwis        
regisseur

Mieke Amadio     
regieassistentie

Margot Deckers      
regieassistentie

Anniek Vanvinckenroye  
regieassistentie

Bo Schreurs     
decorploeg

Luc Hanssen     
decorploeg

Luc Verlinden      
decorploeg

Johan Buntinx     
fotograaf



W e  d a n k e n  v a n  h a r t e :

	 René  Meuwis  Regie

 Mieke Amadio Regie-assistentie

 Margot Deckers Regie-assistentie

 Anniek Vanvinckenroye Regie-assistentie  

 Bo Schreurs Ontwerp & uitwerking decor

 Luc Hanssen uitvoering decor

 Luc Verlinden uitvoering decor

 Johan Buntinx Fotograaf

 Schreurs Project Realisatie Decorbouw

 Mooi Wonen Realisatie Decorbouw

              Wim Seurs & Belinda Dufour

 Medewerkers CC Genk Technische ondersteuning

 Walter De Cock Promotie-filmpje Genk-TV

 Jempi Trippaers GRK, radiocontact 107,4 FM

 Alle medewerkers  Achter de schermen en zaalbediening

 Onze sponsors Financiële en logistieke ondersteuning

 Onze mecenaten Financiële en logistieke ondersteuning

 U, allen Ons trouw publiek



Burgemeester en Mevrouw Miel Craeghs

Uit Symphathie

TUINCENTER
NV

Bevrijdingslaan 157, 3665 As
Tel. 089/65 71 34 - Fax 089/65 99 58

Kwaliteit
 en sf

eer GARAGE
BROECKS N.V.
Marcel Habetslaan 40
3600 Genk
Tel. 089/38 24 17
Fax 089/84 16 41

Centrale werwarming & sanitair
BVBA Vandebosch

Centrale Verwarming - Vloerverwarming
Sanitair - Badkamermeubelen

Maaseikerbaan 75, 3600 Genk
tel. 089/38 16 04  -  fax 089/38 68 10

Alle dagen open van 17u.
Zon- en feestdagen 
van 12u. tot 15u. en van 17u.
Woensdag sluitingsdag

Hoevezavellaan 91
3600 Genk, tel.: 089/84 32 22



V o l g e n d e  p r o d u c t i e  :  V i s k e s d a g 

Naar de klassieker “Vrijdag” van Hugo Claus
Regie : Sigi Roosen

Korte inhoud : 
Georges, arbeider en veertiger, komt vrij na een gevangenisstraf van twee jaar voor incest met zijn dochter. 
Thuis is zijn vrouw Jeanne ondertussen een relatie begonnen met Eric van wie ze een dochter heeft. Het weerzien 
tussen de beide echtelieden verloopt stroef, maar Georges is vastbesloten om de situatie uit te klaren en met zijn 
vrouw en haar minnaar tot een vergelijk te komen. Jeanne is overdonderd door de vervroegde vrijlating van haar 
man en dus niet voorbereid op de nieuwe situatie. Eric neemt de hele zaak nonchalant op, maar ook hij begrijpt 
dat er moet worden gepraat. Een moeilijk proces van wederzijds onbegrip, verwijten en verzoening vangt aan 
tussen de drie hoofdpersonages in dit aparte verhaal over incest, overspel en ontrouw.

Spelen voor u : 
Jan Bomans, Marleen Baeten, Nele Kelchtermans en Dries Clijsters

Op  zaterdag 17, vrijdag 23 en zondag 25 maart 2012, Schouwburg Stadsplein Genk, 20u.

HANSA SPORT GENK



Verfijnde Italiaanse deegwaren 
Op grootmoeders wijze

Fantuzi-Mura
Socialestraat 8B - 3600 Genk

tel. 089/38 58 49

NGT zet  schouders onder  groot  Genks theaterproject  : 
voorstel l ingen september 2012. 

Meer dan 15 jaar geleden vond in Genk de laatste revue plaats : “Genk op zijne kevie “,  
een schitterend samenwerkingsverband tussen de  verschillende socio-culturele verenigingen van Genk.
Een aantal van deze verenigingen (waaronder het NGT) vonden het dan ook de hoogste tijd om de 
koppen nog eens bij elkaar te steken om weer een massaspektakel te organiseren.

En zo gebeurde het dat met de hulp van de stad Genk diverse verenigingen uit de sector toneel, dans, zang, muziek, 
… zich bereid vonden om tegen het najaar 2012  dergelijk spektakel klaar te krijgen.
René Swartenbroekx werd gecontacteerd voor het scenario en Roel Vanderstukken neemt de regie voor zijn 
rekening. Met als werktitel “Genk aan het kanaal” zal u in het najaar van 2012 in de grote zaal van C-mine 
getuige zijn hoe divers, talentvol, origineel, kleurrijk en plezierig het socio-culturele landschap van de stad Genk 
het afgelopen decennium geworden is.  

Deze productie kadert tevens in de viering van ons 35-jarig bestaan in 2012.
Meer info te verkrijgen bij Anniek Vanvinckenroye of Paula Willems.



ONTWERP & LAY-OUT VAN 
ALLE DRUKWERK

KOPIEREN
DIGITAL PRINTING

PLANAFDRUK / INBINDEN
PLASTIFICEREN

dieplaan 51 -  B-3600 genk 
t. 089/30 58 56 - 0477/28 49 36

 F. 089/30 76 94 - info@harsch.be

r e c l a m e b u r e a u



I n f o  N i e u w  G e n k e r  T o n e e l  &  W e b s i t e 

Bestuur :  Anniek Vanvinckenroye (voorzitter)
 René Swartenbroekx (verslaggever)
 Paula Willems (penningmeester)
 Simonne Nouwen
 Philippe Coppens
 Erik Lenaerts
 Lin Stifkens
 Mieke Amadio
 Geert Hanssen

Secretariaat :  Dennenstraat 17, 3600 Genk - tel 089 24 64 71
 info@nieuwgenkertoneel.be

Alle info :  www.nieuwgenkertoneel.be

Lid worden : Iedereen is welkom. Ervaring is niet belangrijk, enthousiasme en inzet des te meer. 
Wij zijn regelmatig op zoek naar nieuw bloed (jong en oud) om actief deel te nemen aan onze 
producties. Naast de repetities en de voorstellingen zijn er achter de schermen ook verschil-
lende taken uit te voeren. Zo organiseren wij activiteiten waar je aan kan deelnemen, zoals een 
nieuwjaarsreceptie, onze jaarlijkse uitstap, het in groep gaan kijken naar andere theatervoorstellingen, 
... Samen brengen wij 2 producties per jaar. Redenen genoeg om lid te worden en te blijven van 
het NGT. 

Interesse? Contacteer ons op het secretariaat via de bovenstaande gegevens of via het 
contactformulier op onze website. Wij geven je graag meer uitleg.



Nog geen uitnodiging ontvangen voor onze voorstellingen ?

Dan beschikken we nog niet over je adresgegevens. Vul deze hier in en voortaan word je 
persoonlijk op de hoogte gehouden van onze producties.
   
Naam : _________________________________________________________

Adres : _________________________________________________________

Postcode  : _______________ Plaats : _______________________________
_
Email : __________________________________________________________

wenst per mail op de hoogte te blijven   ❏
wenst per post op de hoogte te blijven   ❏
(aanduiden wat wenselijk is)

✃

St.-Martinusplein 7 - 3600 Genk - Shopping 3
Tel. 089/35 80 05

Luciana Amadio • Kortstraat 4 • 3500 Hasselt
tel. 011/22 80 47 • fax 011/27 42 67

Exclusieve Italiaanse schoenen en handtassen



Loon & Weddebeheer bvba
LOONVERWERKING

SOCIAAL ADVIES
PERSONEELSZAKEN

Doelvoetstraat 7, 3580 Beringen

Tel. 011/45 60 60
Fax 011/45 38 49


